A Direção do Centro de Apoio Social de Souselas, decorrido praticamente 1 (um) ano
sobre o início da Pandemia COVID-19 vem apresentar aos seus colaboradores, corpo
clínico e outros prestadores de serviços, utentes, sócios e familiares e ainda a todos os
que nos têm ajudado sobre as diversas formas neste período tão crítico da nosso
existência comum uma mensagem de esperança e resiliência mas também uma
mensagem de gratidão.
A mensagem de esperança e resiliência é para todos os colaboradores, prestadores,
utentes e sócios, extensivo a todos os seus familiares, pela forma abnegado como têm
encarado a situação pandémica que vivemos, com o esforço comum dos nossos
colaboradores para servirem todos os que necessitam dos serviços desta grande
instituição que é o Centro de Apoio Social de Souselas, muitas vezes com sacrifícios
pessoais e familiares que não podem ser compensados de outra forma senão com um
enorme sentido de gratidão e agradecimento pelo trabalho de todas e todos.
Tenhamos esperança porque a seguir à noite vem sempre um dia de Sol radioso!
Uma mensagem de gratidão para os nossos parceiros sociais quer próximos quer até de
outros concelhos que nos têm manifestado toda a disponibilidade para compartilhar
equipamentos de toda a ordem tendo em vista o podermos continuar a servir em tempo
útil e com a qualidade que sempre queremos preservar todos os nossos utentes.
Igualmente, aos nossos parceiros institucionais (desde a UF de Souselas e Botão; à
Câmara Municipal de Coimbra, com destaque para a sua vertente Social; ao Centro
Distrital de Segurança Social de Coimbra; ao Instituto de Emprego e Formação
Profissional; à Delegação Regional de Saúde do Centro; à Proteção Civil Distrital de
Coimbra; à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) que,
sempre disseram presente quando por nós solicitados.
A todos, sem exceção, o nosso agradecimento e reconhecido agradecimento.
Bem Hajam!
A Direção do Centro de Apoio Social de Souselas e restantes Órgãos Sociais.

